
 

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2013 r. 
 
 

 

OBWIESZCZENIE 

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
zlokalizowanego przy ulicy Strażackiej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                  

i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), oraz Uchwały 
Rady Gminy Olsztyn nr VII/57/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., 

 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  

 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu o powierzchni ok. 
2,5000 ha, zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn, 
w dniach od 11.07.2013r. do 12.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn,                      
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu tj.  

 poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30, 
 wtorek – 7.30 – 16.00, 
 piątek – 7.30 – 15.00, 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn pod 

adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie 
się w dniu 30.07.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, pokój nr 21 o godz. 12.00. 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego 
wglądu, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy wnieść na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu                        
i zagospodarowaniu przestrzennym, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na adres siedziby 
Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, lub        
w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, kierując je na adres e-mail: 
jbarczyk@olsztyn-jurajski.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,                         
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2013r. 
 

Odnośnie prognozy oddziaływania na środowisko wyjaśniam, że informacja                  
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy 
ulicy Strażackiej w Zrębicach Pierwszych w gminie Olsztyn, została podana do publicznej 
wiadomości bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu przez właściwy organ czynności 

przewidzianych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

 

Wójt Gminy Olsztyn 

         Tomasz Kucharski 


